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พินดา วราสุนันท. (2558). การพัฒนาตัวบงชี้การนําผลการทดสอบทางการศึกษาไปใชในการพัฒนา

คุณภาพผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน. 
ธันยพัฒน พันธุพํานัก, พินดา วราสุนันท และ กรวีณา ศรีละพันธ. (2558). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
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อธิเกียรติ ทองเพิ่ม, พินดา วราสุนันท, สุมิตร สุวรรณ พรเพ็ญ แกวจรัสวิไล ปาริชาติ จันทรเพ็ญ และ 
กนิษฐา เชาววัฒนกุล. (2550). การศึกษาสภาพความพรอมของหนวยงาน ความตองการของ
นักเรียนและผูใชบัณฑิตเพื่อการพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู). 
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งานวิจัยท่ีอยูระหวางดําเนินการวิจัย 

- การสํารวจและการสังเคราะหงานวิจัยการสอนอานและเขียนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา 
(ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สกว. โดยมีฐานะเปนผูรวมวิจัย) 

- การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีฐานะเปนหัวหนาโครงการวิจัย) 

 
การเปนผูทรงคุณวุฒิ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ 

ช่ือนิสิต/นักศึกษา ช่ือเร่ือง มหาวิทยาลัย 
นายณรัณ มุสิกบุญเลิศ ความสัมพันธระหวางความสามารถในการคิด

แกปญหา ความสามารถในการคิด
วิจารณญาณ และคุณลักษณะที่เอ้ือตอการ
วิจัยของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร/ครุ
ศาสตร ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยใน
จังหวัดนครปฐม 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นางสาวศิริพร อาจปกษา การศึกษาความตองการจําเปนในการพัฒนา
ตนเองของครูสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน จังหวัด
ราชบุรี 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นายสมเกียรติ สุทธินรา
กร 

การพัฒนาโมเดลนวัตกรรมองคกรที่สงผลตอ
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจเชิงจริยธรรมของ
วิสาหกิจชุมชน 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นางสาวญาณิดาพัฒน 
เกสรชัยมงคล 

ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการดื่ม
เคร่ืองดื่มที่มีสวนผสมของแอลกอฮอลของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นางสาวฤทัยรัตน แสน
ศิลา 

ปจจัยดานการบริหารจัดการที่สงผลตอความ
เปนพลเมืองอาเซียนของนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ช่ือนิสิต/นักศึกษา ช่ือเร่ือง มหาวิทยาลัย 
นางสาวกันยา ศรีวิเชียร การประเมินโครงการพัฒนานักบริหาร

การศึกษาระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ 
(นศส.ศธ.) รุนที่ 3 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นางสาวณัฐวดี ศิลปศักดิ์
ขจร 

การศึกษาสภาพการใช ปญหาและอุปสรรค
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ภายในโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นางสาวอภิสรา โชติภา
ภรณ 

แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อสงเสริม
สมรรถนะดานวิชาชีพในยุคประชาคมอาเซียน
ของนักเรียนโรงเรียนฝกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นางสาวณภาสณัฐ คงคา
รัตน 

การประเมินความตองการจําเปนในการจัด
ทดสอบวัดมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ 
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นางสาวชนาภา ภูวิภิรมย การพัฒนาสมรรถนะนักวิทยาศาสตรการกีฬา 
ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร
การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน เพื่อเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
การเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

ช่ือนักวิจัย ช่ือเร่ือง มหาวิทยาลัย 
นางสาวรุงนภา  เลาเปยม  ระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพที่สงผลตอความ คณะศึกษาศาสตร 
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ช่ือนักวิจัย ช่ือเร่ือง มหาวิทยาลัย 
ผูกพันธตอองคการของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นายมนัส  บุญชม การพัฒนาระบบบริหารสูความเปนเลิศของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคูวิชา
สามัญ 

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

นางสาวอนันดา  สัณฐิติ
วณิชย 

การพัฒนาลักษณะเฉพาะของแบบสอบที่
บูรณาการตัวชี้วัดดานความสามารถดานการ
อาน การคิดวิเคราะห และการเขียนกับตัวชี้วัด
การประเมินสาระการเรียนรู: การประยุกตใช
ทฤษฎีการตอบสนองขอสอบ 

คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

นางสาวอนุสรา โกงเหลง   คุณลักษณะของผูบริหารกับความพึงพอใจ
ของบุคลากรโรงเรียนสาธิต สังกัด
คณะกรรมการอุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นางสาววิริยา ขุมแร การเปรียบเทียบปจจัยครัวเรือนกับการจัดทํา
บัญชีครัวเรือน 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นางรุจิราพร  รามศิริ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช
การวิจัยเปนฐานเพื่อเสริมสรางทักษะการวิจัย 
ทักษะการแกปญหาอยางสรางสรรค และจิต
วิทยาศาสตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นางสาวขวัญธิดา  
มุณีรัตน 

ปจจัยจําแนกการเขาศึกษาในหลักสูตรผลิตครู
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ผูชวยศาสตราจารยดุลยา 
จิตตะยโศธร 

อิทธิพลของการอบรมเล้ียงดูแบบเอาใจใส 
และการสนับสนุนทางสังคมที่มีตอพฤติกรรม
เอ้ือตอสังคม โดยมีความรวมรูสึกเปนตัวแปร
สงผาน 

 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

นายพิสิฐธวัฒน กล่ินไธ
สงค 

การพัฒนาตัวบงชี้ภาวะผูนําเชิงนวัตกรรมของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ช่ือนักวิจัย ช่ือเร่ือง มหาวิทยาลัย 
นางสาวพีชญาณ พานะ
กิจ 

การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อสงเสริม
ความสามารถในการแกปญหาอยาง
สรางสรรคและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตรของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นายวุฒินันท ไอยรา
พัฒนา 

การพัฒนาผลการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรเร่ือง
การแกโจทยปญหาการบวกและการลบ
จํานวนนับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่6 
โดยการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค KWDL 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

บทความวิจัยของวารสาร
ศิลปากรศึกษาศาสตร
วิจัย 

การเปรียบเทียบคาความนาเชื่อถือของแบบ
วัดเจตคติแบบลิเคอรทที่มีมาตราตางกัน : 
ทฤษฎีการสรุปอางอิงความนาเชื่อถือของผล
การวัด 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

บทความวิจัยของวารสาร
ศิลปากรศึกษาศาสตร
วิจัย 

การประเมินโครงการคายธรรมะพัฒนาทักษะ
ชีวิต ยาเสพติดหางไกล สรางสายใยชุมชน
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี  
ณ วัดจันทร ตําบลทางพระ อําเภอโพธิ์ทอง 
จังหวัดอางทอง 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ การพัฒนาวิทยากรแกนนําการจัดการเรียน
การสอนวิชาวิทยาศาสตรเปนภาษาอังกฤษ
เพื่อเตรียมความพรอมการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบ English Bilingual Education ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน (กลุมการพัฒนา ณ 
ประเทศสิงคโปร) 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สุคนธ มณีรัตน รูปแบบการเจรจาตอรองของผูบริหารโรงเรียน
สาธิต 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นางศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ กระบวนทัศนการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชน
เปนฐานเพื่อสงเสริมความสามารถดานการ
คิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหาเชิง
สรางสรรคสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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การเปนผูทรงคุณวุฒิพิเศษ 
 

- คณะกรรมการประจําหองการนําเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

- ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
 การจัดสัมมนาและประชุมวิชาการระดับชาต ิ

- อาจารยผูเขียนเนื้อหาสําหรับโครงการพัฒนาหลักสูตรและดําเนินการฝกอบรมครู ขาราชการ
พลเรือนและบุคลากรทางการศึกษา ดวยหลักสูตรฝกอบรมแบบ E-Training สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- ผูทรงคุณวุฒิเขารวมประชุมกลุมวิทยานิพนธเร่ือง กลยุทธการบริหารการเปล่ียนแปลงเพื่อ
สงเสริมคุณธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของนางคําตัน วิชัยคําจร กิทธินส 

งานบริการวิชาการและวิทยากร 
- วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การสรางขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์และเตรียมความพรอมสู 

การประเมินคุณภาพสถานศึกษา วันที่ 6-9 ธันวาคม 2556 
- วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการพัฒนาบุคลากรครู ดานเทคนิคการวัดและประเมินผล

ของสํานักการศึกษา กทม. ในเดือนมิถุนายน 2556 
- วิทยากรแกครูโรงเรียนโพธิสัมพันธพิทยาคาร เร่ือง เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 วันที่  

14-15 พฤษภาคม 2558 
- กรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 7 กรกฏาคม 2558 

- กรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตร
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย วันที่ 10 กันยายน 2558 

- กรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตและ
หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินทางการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันที่ 18 สิงหาคม 2558 

- วิทยากรโครงการ นํารองคูปองครู ประจําปงบประมาณ 2558 
- กรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
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